Grundejerforeningen Lavendelvej/Kamillevej
Bestyrelsesmøde d. 5. februar 2019 kl. 19.00 hos Klaus Hjort-Enemark
Deltagere:
Jens Erik Andersen
Klaus Hjort-Enemark
Jan Gamborg Enevoldsen
Ina Lie Schorpen
Jørgen Fink (ref.)

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Arbejdsaften 2019 - datoer
Følgende datoer blev fastlagt for arbejdsaftener i 2019: 8. maj & 17. sept.

3. Generalforsamling 2019
Dato: d. 5. marts kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula (indgang G).
Følgende er på valg:
-

Jens Erik Andersen. Han modtager genvalg
Jørgen Fink. Han modtager genvalg
Der mangler suppleanter. Alle opfordres til at kontakte potentielle kandidater

Bestyrelsen vil fremlægge forslag om nedlæggelse af legeplads, da den nuværende kræver
hovedrenovering, jf. den inspektionsrapport vi har modtaget. Der er modtaget flere forslag til total
renovering som ligger i størrelsesordenen ca. 100-160.000 kr. Der er ligeledes modtage tilbud på
nedlæggelse, hvor det billigste tilbud ligger på 33.750. Bestyrelsen vil derfor foreslå nedlæggelse, også fordi
den nuværende legeplads ligger på et område, hvor der ofte er meget blødt.
Der er ikke modtaget andre forslag.
Klaus udleverede regnskab for 2018, som blev underskrevet af alle. Endvidere blev der forelagt forslag til
budget, hvor der blev foreslået mindre ændringer som medtages i det forslag der fremsendes og
forelægges på Generalforsamlingen.
Jens Erik udsender indkaldelse til Generalforsamlingen

4. Masterplan for vedligeholdelse af vej
Det blev aftalt mindre justeringer på sidste bestyrelsesmøde. Ingen yderligere ændringer.

5. Løbende sager med underleverandører
Schultz:
-

På sidste møde blev der aftalt nogle præciseringer som skal kommunikeres til Schultz herunder:
o Rabat beskæres/knuses ned i april & august
o Fejning af vej slut marts/begyndelsen af april (afhængig af vintervejret)

Mads Havemand:
-

Det blev aftalt at igangsætte beskæring samt opretning af vejtræer
Opretning af fortov igangsættes ligeledes, når vejret er til det

Liste over løbende sager:
-

OK

6. Økonomi status
Økonomien ser fin ud. Regnskabet blev også underskrevet af bestyrelsen.
7. Evt.
Næste møde fastlægges efter Generalforsamlingen

